
Colocando-se
"A RAÇA, QUE SE INCULCA AS PREEXCELÊNCIAS HIPOTÉTICAS DO ARIANISMO, ESTÁ SENDO REBAIXADA AO

NIVEL DOS HOTENTOTES. TALVEZ QUE OS SELVAGENS NEGROS AINDA POSSUAM CERTOS VISLUMBRES DE SENTI-
MENTOS, DE QUE OS NIBELUNGOS DO RENO SÃO DESPOJADOS "(A G.!lZETA, de S. Paulo).

I

j

Legião Brasileira de
Assistencia

o modo como foi abraçada, em Santa
Catarina, a idéia da senhora Darcí Var
gas, criando e fumdando a Legião Brasi
leira de Assistência, está patente nos co

municados diariamente ,recebidos pela
senhora Beatriz Pedernekas Ramos, ilus
tre presidente d'a fUantrópica instituição
em nosso Estado, dando conta do entusias
mo rejnamte em todos os municípios onde
não se fez esperar a adesão pronta e leal
das senhores e senhorttas de todas as clas
ses sociais.
A Secretar-ia da Legião chegam dia

r-lamente notícias auspiciosas desse êxito.
Assim, foram a lí recebidos os seguintes
donativos: 830$000, produto dum festival
orga.nizado, em Bl'U5qUe, peIa senhor-a
Olga Teresa de Carvalho Ramos Krieger,
no Grupo Escolar "Feliciano Pires" 7 C01TI o

apoio do respectivo dill:etor, corpos do
cente e discente da que educandário;
705$000, entregues por intermédio da se
nhora Comandante Epaminondas Santos,
produto duma cotização entre os compo
nerutes da Base Aérea de Florianópolis;
200$000, donativo da senhora Zilda Souto,
esposa do senhor Américo Souto, Presi
dente da Associação Comercial e Tesou
reíro da Legião Brasileira de Assistência:
14:290$000, importância envIada pelo Juiz
de Dit-ei to dr. Manoel Barbosa de Lacer
da, produto dos donativos anganIados na

comarca de Araranguã,

abaixo dos hotentotes

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ecos e Notícias

H. 8656

Da Sociedade Beneficente dos
Guardas da Alfândega de Flo
rianópolis recebemos comunica
ção da eleição e posse de sua

nova Diretoria, assim constitui
da: Presidente. Nestor Teixeira;
2' vice-dito, Heitor Veiga de
Faria; I.' secretário, Marciliano
Acastro Roberge; 2' Dito, Ota
vio Regis; I.' tesoureiro, João
Santana Junior; e vice-Dito, .Ito
Schmidt. Comissão Fiscal: Hu
go Meyer, Hermínio Berto da
Silveira e Augusto Mendes Pe
reira. Gratos.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(IJ. J). N.).

SEMANA NACIONAL DA

CRIANÇA
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Estacão de radio
clandestina

SAUDElI-IOS, A INFANCIA DE HOJE,
OS HOMENS QUE AMANHA IRÃO

CONTINUAR A PATRIA! Rio, 13 (A. N.) - Comunicam de
Teve início ontem, dia 12, a celebração Juiz de Fóra, que as autoridades

da Semana Nacional da Criança.
O Departamento Nacional da Criança, policiais continuam grandemente

que no Ministério da Educaçâo e Saúde interessadas na descoberta duma
cumpre os propósitos do Estado Nacio- estação de rádio clandestina, que
nal, de amparar, por todas as fórmas, a dali envia notícias quase diaria-
infância, empenha os melhores esforços

Ipara que as comemorações atinjam es-
mente.

plendor digno da grandeza dá hora que A policia local ofereceu o prêmio
transcorre. de um conto de réis a quem loca-IComo sempre, a Companhia Industríal lizar a referida emissora.
e Comercial Brasileira d'e Produtos

Ali-'mentares. (Produtos Nestlé) estará pre-
_

sente, em todo o País, a essas festivida-

des, dentro do seu tradicional programa ••••••••••••••••••••••••••
de atividades a favor da saúde e $ edu-

Os "emareles" preparavam um
.

_ golpe para o Brasil
Belém, 13 (A. N.) - O Chefe de Polícia do Es tado, falando à imprensa sôbre as atividades da "quin

ta-coluna" no Pará disse inicialmente que das nume rosas investigacões procedidas nas residências de sú
ditos japoneses fi�ou co�statado que 'muitos dêsses estrangeiros que vieram para o Brasil como imigrantes
agricultores, nada mais eram do que engenheiros, mé rliccs e oficiais das fôrças armadas nipônicas, viven?o
como vendedores ambulantes, hoteleiros, etc. Todos os "eixistas" nestas condições foram presos e envia

dos para Tomé Assú, onde trabalham fiscalizados, ten elo sido aplicadas penas idênticas aos alemães e ita
lianos. As autorielades cientes dos esconderijos dos do cumentos, armas, bem como da existência de um cam

po de aviação clandestino, realizaram várias diligên cías, O arquivo da polícia possue precioso e farto ma

terial apreendido, inclusive medalhas, diplomas, ma pas, fotografias, etc.
----------------�------------

cação da criança brasileira. Desta vez,

cooperando com o Departamento Nacional
da Críança, e prestando apoio ao Depar
tamento de Saúde Pública dêste Estado,
os Produtos Nestlé íncíaram, com o Gru
pó Escolat4"DIA VELHO", as merendas
de Leite Moça aos Escolares.
Serão ainda feitas exibições dos seus

filmes sõbre puericultura, nas reuniões
educativas que forem promovidas.

Comprai na ct SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

J 1 t i tH Meireles, 26
..........................

Mussolini contra
e os soldados

os generais
fascistas

Nova Iorque, 13 (United) -- A emissora de Berlim inter
mou que, segundo o que escreveu o jornal italiano "Lavara
Fascista", haverá grande e energica depuração entre os che-

. fes do fascismo italiano. Ao que consta, a depuração atingirá
também os altos dirigentes do exército, especialmente os co
mandantes que, de acôrdo com o que pensa Mussolini, são
incapazes de realizar, com sucesso, operações militares. Entre
as altas fileiras do partido fascista, também haverá uma lim
peza, sendo quase certo que algumas figuras das mais proemi
nentes venham a ser expulsas do movimento chefiado pelo
"duce". Ao que parece, a depuração nas fileiras do fascio é
principalmente consequencia da incapacidade e da falta de
combatividade dos fascistas, nas frentes de batalha da Rússia
e da Africa.

•••••••••••••••••••••••••
• ••

:SANGTJBJNOJ_:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Célc'o, Vana :
• doto, Arseniato, etc. •

: o- Pálidos, Depauperados, ••
• Esgotados. Anêmicos,

•Magros, Mães Que Criam,• Crtanças Raquítleas rec e- •
• berão a toníücação geral •
• do organismo com o •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••

*

Exonerado, no dia 9, do
cargo que exercia no De
por-tornento das Municipa
lidades, foi, no mesmo dia,
nomeado para redator do
D.E.I.P., o sr. Tito Carvalho.

, . Caspa' LOÇÃO MARAVI.
LHOSA I

tem o prazer de participar
às exmas. Senhoras e Se

nhoritas que a sua repre:

Cidade, à sua disposição,

Adolf, O chantagista
P. Alegre, 13 (D. N.) - Noticiam

de S. Paulo que o alemão Fritz

Adolf, que lesara onze firmas bra

sileiras, em quantia superior a dois
mil contos de réis, desaparecendo
em seguida, -surpreendido pela po
lícia, recusou-se a se entregar à

prisão, estourando os miolos com

um tiro.

sentante se encontra nesta

afim de ministrar conselhos sobre ((soins de beauté"

e "maquillage" científico, durante alguns dias, 'na

CASA MACEDONIA.

Reserve, pois, desde já, a sua hora.
Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

.. � . ����eEo��!��:��� Itra esse terrivel mal

•����(C�R�U�P�E�)���IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

A cédula rasgada tem valor
Quando for partida pela metade, valerá

50·/.-Aceitação obrigatoria
o diretor da Caixa de Amortização, entrevistado por um vesperti

no, afirmou que de acôrdo com a lei das cédulas dilaceradas, desde
que sejam verdadeiras e, mesmo, com pequenos defeitos, não podem
ser recusadas. A lei prevê multas para aqueles que recusarem recebe
las.

Enferma e na miseria !
Lisboa, 13 (United) - O corres

pondente do "Diário Popular" em

Casablanca informa que, nessa ci
dade do Marrocos francês, a famo
sa bailarina negra Josefina Baker
encontra-se tuberculosa, em um

hospital local, sem nenhum recur
so. Josefina Baker esteve em Lisboa,
no ano passado e, numa noite, de
pois de uma função que não havia
interessado ao público, disse, cho
rando, a um jornalista: "Já não sou
a mesma! E' terrivel envelhecer I"

Quando a cédula tiver parte rasgada pela metade, Iar-se-á a tróca
mediante indenização de 50% do valor da nota rasgada. Assim, sendo
a cédula rasgada pela metade, por ex., de 2$000, a caixa fará a tróca
por uma cédula de 1$000. Se porém, a parte rasgada, isto é, perdida,
fôr inferior a um terço dá cédula, a tróca processar-se-á normal
mente.

Quanto às cédulas com inscrições incovenientes, gravadas pro-
positadamente, o interessado ou o possuidor da mesma requererá à
adrni n istraçâo da Caixa, a sua substituição, a qual íará a tróca depois
de satisfeitas certas exigências legais, uma vez ouvida a junta da Caixa
de Amortização.

-----------------------------

UNIÃO DOS VAREJISTAS DE
FLORIANÓPOLIS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
De ordem da Diretoria convoco.

os snrs. associados para Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se no

dia 14 do' corrente (quarta-feira)
em la convocação às 19 horas e em

2a às 19 1/2, para eleição da nova

D iretoria .

Florianópolis, 13 de outubro de
1942.

(Diário de Noticias", de P. Alegre)

Episodío impressionante
Porto Alegre, 13 (D. N.) - O "Diúr io de Noticias" publica um

telegrama, dizendo que em Sorocaba (S. Paulo) se deu üm fato impres
sionante. O jovem Faustino Silva, de 21 anos de idade, apaixonou-se
por Luísa Barros. Morrendo essa jovem e êle não se conformando com

o enterro, foi ao cemitério, desenterrou o cadaver, queimou o caixão

mortuário, est reitando ao peito o corpo amado, e tentou transportá-lo
para a sua residencia. Faustino foi preso e internado no hospício.

Firmino Lourenço
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE-Sábado, grandioso baile promovido pelo Gremio Marajoára
em homenagem à Semana· da Asa, sob o palrocinio do A. C. Calarinense

Os nazistas contra o catolicismo

I

I:--------..._,..-De quem é a culpa ?
Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal

estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite,
preguiça e moleza geral, Iingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau háli
to, arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre,
azias, ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras altera
ções da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua

porque não se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nos, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e

trata tão penosas doenças.

Use Ventre-Livre
. ..

Lembre-se sempre:
Ventre-I.ivre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre- Livre

Mais de 50 mil veículos canadenses

Treinamento

Segundo informa o "Daily Telegraph" de Londres, os nazis
tas puseram em prática novas medidas contra as ordem religiosas
católicas na Bélgica .Dois monges da Abadia de Mardesous foram
detidos, sendo conduzidos para Bruxelas, onde continuam sob cus

tódia.
Ao mesmo tempo, o convento de Lophem, perto de Bruges, foi

requisitado pelas autoridades de ocupação ,afim de ser transfor
mado em alojamento para os operários da organização nazista
denominada "Todt".

Em Luxemburgo os nazistas desencadearam nova e violenta
perseguição religiosa.

Por toda a Europa ocupada, enfim, os alemães, resolvidos a

eliminar a influência do catolicismo, desencadearam uma onda
de perseguições contra os sacerdotes, muitos já foram executados
centenas de outros deportados.

Crédito Mútuo Predial
------------ --------

Proprietários: J. Moreira & Cia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamista Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12Cl�, o prêmio
que lhes coube ern mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Deve:8f' notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há 8DOS atroz, com o prêmio malor

sendo que a sorte já bateu-lhe á
'

porta, duas vezes

------------------------------------

Ottawa, (8. N. C.) - Desde o

inicio da" guerra o. Canadá pro
duziu mais de 250.000 veículos
auto-motores, que foram envia
dos para todos os teatros de

guerra de que as tropas do Im

pério tenham participado.
A indústria automobilística do

Canadá, que mesmo antes da
irrupção das hostilidades havia
colaborado com os técnicos do
exército nos projetos de veícu
los destinados a fins militares,
expande-se atualmente sobre
uma área de mais de cinco mi
lhões de pés quadrados, empre
gando cerca de trinta mil ho-

mens.

I
quina viaja com uma velocída-

Essa indústria constróe mais de superior a setenta e cinco kí
de uma centena de modelos de lometros por hora nas trilhas
veículos militares, inclusive do- dos tratores, manobra facilmen
ze tipos de oficinas, três tipos te nestas e movimenta-se com a
de caminhões para a rádio tele- maior facilidade em qualquer
fônia, quatro modelos de ambu- espécie de terreno, sendo equí
lância, três tipos de carros de pada com uma ou várias metra
bombeiros, carros de patrulha, lhadoras.
de reconhecimento, blindados e Uma única fábrica canadense
para transportes de munições, produz um número suficiente

tr�tores de artilharia,. carros desses carros "Universal", para
gumdastes e outros mais. equipar num único dia um ba-
Mas o mais importante, entre talhão inteiro, e em quatorze

todos esses veículos é a Carreta dias produz o necessário para
"Universal, em essencia um pe- equipar uma divisão completa
queno tank. Esta pequena má- de infantaria motorizada.

18 DE OUTUBRO
formidável sorte lo cw,alizará a -Crédito Mó
Predial, DO dia 5 (te Outubro (6 >.feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não. vuclle adquira já a SUIi caderneta na s{)Je da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

Mats um

tuo

------------------------------------------- ...

Con! ulta médica gratis !

Contribuição 1$000apenasMATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARIA E PAPELARIA.

FILIAL
FlORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A
---...

Artigos para escole .e escritorio, Livros em branco; Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

da juventude
para presentes,

Washington, 12 (R.) - Diri- Simultaneamente, Paulo Mac
gindo-se dos degraus do Tesou- Mut Mutt, presidente da Co
ro a 4.000 crianças, a sra. missão da Mão de Obra dos Es
Roosevelt lançou a campanha tados Unidos, anunciou a for
de "As escolas de guerra" , 'mação dos "Corpos Ginasiais
que se distribuirá por toda a da Vitória".

nação e cuJo, f.im é a venda de I O objetivo da organização,
bom�s da vítórta e selos de eco-: que é dirigida pelo capitão
norma. Eddie Rickenbacker, famoso
As 30 milhões de crianças "ás" da guerra passada, é ace

que não sabem combater com lerar o treino da juventude
canhões, tanques ou aeropla- norte-americana nos serviços
nos, podem muito bem comba- de guerra, que elas terão de
ter em breve com essa arma, realizar, quando os estudantes
disse a sra. Roosevelt. deixarem a escola superior.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i S E DAS, i
: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são r
• encontradas nos balcões da e

: Casa SANIA BOSA !. :•••••••••••••••••••••••:
'i ii: Farmacia Esperança.
• Diáriamente recebemos novidades 8 A SUA FARMACIA •
• •• Rua Cons- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6"2 •
• •• E -.
• Rua Felipe· Scbmidt, 54-Fone 1514 • • nlreg-, a ccm'cilie •
• •••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••

Só às autoridades interessa- Camisas, Gravatas, PijIlmes,
rá, de-fato, o que sabes a res- Meias das melhores, pelos menores

peito da "C}Ulnta-coluna". (L.
I
preços só na CASA MISCELANEA.

D. N.). 1- Rua Trajano, 12.

I'

,

..-

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade Cooperativa ele Responsabilidades ILimitada .

Banco de Crédito Popular e Agrícola 1(de Santa (atarlna
A Família

Rua Irelano n.O 16 - SMe próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pele Certltlcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tt'lD correspondente .em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal para a venda

da. Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Pagl Ildos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial rara administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à díspostçãe (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6�
C/C Ayiso Prévio 8)-6
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
'tS8 88 Repartlcões Federais. Estaduais e Muntctoets.

Estão chegaudo
. L o auxilio de um caçador de péles do Canadá

ottawa, (B, N. C. - Nas planí- navio e encarregou-se de levar até o Ministério de Finanças, em
cies esbranquiçadas dos Territó- para Aklavik o saco com as

Pé-I
Ottawa.

rios do Noroéste, onde o Canadá les, num trenó puxado por cães. As péles brutas produziram a
é banhado pelas águas dos ma- E de lá a contribuição do velho importância de cento e cinco do
res árticos, um velho caçador de caçador iniciou a longa jornada lares.
péles decidiu fazer pela causa .--------------------------

bélica do Canadá tudo o que lhe •••• .,••••••••••••••••••••
fôsse possível. Naturalmente, I • .., •
g:�a !���:r, ��h��pu��ahei��I· FILHA I MAE I AVO I •produto da sua solitária tarefa. " • • • •
E, quando a "Nossa Senhora • •de Lourdes ", uma embarcação. T d dda Missão Católica Romana, es- O as evem usar a -

calou em Morr ISland, há um • •

F.i�s��::��g���ç!;�l����01'�� : 0l1J!jiSj1'í)311âM :
guinte nota dirigida ao Inspe- • �I •
tor da Polícia Montada Cana- • (OU REGULADOR VIEIRA,' •dense, em Aklavik: I
"Snr. Inspetor' da Polícia. A MULHER EVITARA DORES •

Montada do Canadá. Caro Se- • AI C lU.nhor: Tenho o prazer de vos re- • ivia as ó icas terinas •meter cinco péles de raposa Emprega-se com vantagempa-
branca, rogando-vos o favor de • ra combater 68 irregularidades •vendê-las a quem melhor pagar •

�. d r
-

iód d· •
e enviar o dinheiro para o Fun- • _

_

_

as unççes per ícas as se-

•do da Defesa, pois êste ano não .
.

. .' - nhoras. É calmante e regulador
dispon�o de dinheiro para man-

i
• AVOà,.)!,_· deSSBR funções. •

dar. Smceramente, Alex D.. ,p'�""��"'j FLUXO-SEDATINA.' pela sua •Brown". I a ã�-'<K::9'�
r� comprovada eficácia, é muito re-

Presa pelo gelo numa ilha lon- ,
W �+I -.,,,'

cettsda. Deve ,ser usada com •
ginqua, a "Nossa Senhora de.. (;;;-.. �� confiança .•
Lou�des" não pôde chegar a A-: _ �\''k� FLUXO�SEDATINA encontra-se •
���v��a����,o��n�:�i��d���r��: : • f.�f(rH� 'lMÃl em toda parte. •
te das regiões Articas, visitou o •••••••••••••••••••••••••

«Preparem-se para os dias peóres» Eis, enfim, a família do "contra"... E por que?
Londres, Outubro - via aérea I rígo o que está exposto. Dessar

- (B. N. S.) - Há indisfarça-I te, o fito da propaganda alemã
veis demonstrações de que se (recorda-se que Goering procla
modifica o espirito da propagan- mou ao seu opvo que' nenhum a

da alemã. No seu habitual ar- vião britanico sobrevoaria os

tigo semanal em "Das Reich ", céus da Alemanha) transfor
o dr. Goebbels (segundo a irra- mou radicalmente e está a exí
diação de Berlim) escreveu: gir agora de todos a maior de-
"A guerra atingiu dimensões terminação possivel para en

inimagináveis. Hoje, estamos frentar os "dias peores".
mais od que nunca dentro de Esses "dias peores", com efei
um circulo de ferro de crescen- to, aproxima-se com surpreen
tes obrigações e deveres. Deve- dente rapidez. Contido e debíli
mos compreender e reconhecer tado na Rússia, o exército ale
os perigos que enfrentamos. mão prepara-se para a prova a-

O fracasso alemão na Rússia marga no Ocidente - quando os

torna-se dia a dia mais grave e milhões de soldados descançados
a sua repercussão se faz sentir anglo-americanos puseram o pé
de maneira muito pronunciada no continente, para a ofensiva
no Reich. De sua parte, a RAF final contra o nazismo.
continua martelando impiedosa-
mente os centros militares no -_------------

Ocidente. Os seus tremendos a- B ,taques noturnos constituem uma unga OW
ampla indicação do seu cres- Aluga se um, recentem en-
cente poderio - ou seja, em te coustruido , bsm no cen
última analise, da superíorída- �

de aérea indiscutivel das Nações tro da cid Ide. Intorma-

Unidas. ções na ·CaSR Boa Vista»,
QS chefes nazistas já não po- à rua Cons. Mafra,' 26-A.

dem esconder ao seu povo o pe- 15v - 7

Porque sofrem de males
tares provenientes da into
xicação do organismo, ori
undos da prisão de ventre

que lhes dá mau humor.
indisposição, inapeténcia ...
E poderiam evitá-lo: - Fa
zendo o regime ENO!

70
ANOS

DE FAMA MUNDIAL
o QUE É

O REGIME ENO:-
Há molestares de 'diversas
fontes originados pelos tó
XICOS do organismo, provenientes da prisão de ventre e

qu.� provocam enxaquecas,
enloos� et.c. E isso tudo torna
a pesso� mapetente, de mauhumor, mtratavel. ° regimeENO - ° uso contínuo do"Sal de Fructa" ENO, Jaxan
t� suave, �efrescante e alcali
!llzante eficoz para qualquerIdade -, resolve o problema.

c U IDA O O : . Só ENO é O legítimo 11501 de Fructa"!

as novidades
Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraordinaria, de
Fim de Ano.
SEDAS �STAMPADAS - os mais belos e mo

dernos desenhos.
TECIDOS DE ALGODÃO - o que há de mais
moderno.

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretones, opalas, voil, fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadrez, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, "colohos. meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
outros artigos, recem - chegados. que estamos
vendendo por precos baratissimos.

Comece boje'mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe Schmidt, 19

Ia-SfiM__-IOi-•.---m--- .......
·

......OOI··...a .... 1_--.· .1
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Auxiliadora Predial 8. A.
39�

16:30S$000

/

PLANO /'8"
Contrato n° 4002-Walter Voss, Blurnenau, parte,

4108 - Dr. H. W. Teggesell, Lages, saldo
4204-Contrato de emprestimo,
4159-0tto Schwarz Joinville
4387-0tto Parucker Sob. parte
4289-C. Zipperer Sob. S. Bento, saldo,
4076-Altredo Koehler, Blumenau,
4058-Ralf Baumgarten, Rio do Sul,
4542- Soco Benef'. Vitoria, P. União,
4140-Herm. Hinkeldey, Blumenau,
4388-B. & A. Parucker, Joinville, parte
5090-Arnoldo Haertel, Blumenau, parte,
5710-Emil Rossmarck, Blumenau, parte,

Rescieões regulamentares:
5769, 5770, e 5510

Total distribuido até
hoje neste Estado:

. 9:000$000
500$000

15:000$000
10:000$000
1:000$000
2:000$000

15;000$000
10:000$000
5:000$000
15:000$000
3:500$000
6:500$000
17:500$000

9:716$400

Serie I preít,
" 9.138,9
"

9.137,5
" 9.130
"

8.917,9
"

8.898
serie II preff.

" III »

antiguidade
sorteio preff

"

"

lO

8.893:500$000 a 597 prestamistns.

João Otaviano Ramos e Acelia
Ramos participam o noivado
de seu filho JOÃO CARLOS
cem a srita. ALCINA SILVA

Viuva Alcina Silva comunica
o noivado dI' sua filha ALCINA
com o sr. Joio CARLOS RAMOS

ALCINA e JOÃO CARLOS
apresentam-se noivos
Fpolis.. 8 - 10 19%2

o que souberes não contes no

teu amigo, pois o amigo do teu

amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

I
Ivo e Dolina Merizi par

ticipam a seus parentes e

amigos o nascimento de

seu primogenito Eleio
S. José, 11-10-942

•'*"'"'

CONCÜRSOPARA DENTISTA DO HOS
PITAL l\ilLITAR

..

É nesta data, aberto pelo prazo de 60

d ís, o concurso de títulos PJira círur

iJ1Cie3 dentistas centratados, a-rírn-de ser

virem neste Hospital, devendo os ínteres

sados apresentar os seguintes docurnen

tos:
a) _ Diploma passada por uma. Fa�ul.

dade de Odontologia oficial ou oflctalíza
da pelo Govêrno Federal e certldt? de

seu registo no Departam_to «aillonal
de Saúde.
b) - Certidão de Nasoimento em 01'1·

glual, provando ter no máximo 85 anal

de idade.
c) - Certificado de alístamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suídor se acha em dia com as obr-Iga
ções concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata: de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma·

do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturalí

zado e no gôzo do seus direitos civis e

políticos.
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de·
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dtrtg ir-se ao Hospital Mí
l ítar, das 8 às 12 horas.

. Hospital Militar de FIPriIlJll,óPOl!s, 25
�i IiIQtem»ro a. 1942.

3 vs. 2

3 v.-2

Londres, 12· (R.) - Uma radio-emissora de Nova Iorque
acaba de anunciar que numerosos civís noruegueses realiza
ram um ataque de surpresa a um campo de prisioneiros exis
tente nas proximidades de Narvique, libertando numerosos

compatrícios que ali se achavam,
Faltam pormenores.

a « superioridade)} racial alemã
Eis como os jornais alemães descrevem a cidade polonesa de

Poznan, após a ocupação: "Em tres anos, aboliu-se completamen
te, o aspecto polonês da cidade. Observa-se a mais rigorosa sepa

ração entre alemães e poloneses, havendo cinemas, restaurantes
etc. exclusivamente para os alemães, que, na qualidade de racíal
mente superiores, atuam como chefes da população. Os poloneses
estão relegados ao papel de trabalhadores, coerente com sua qua
lidade racial".

É o programa de eliminação sistemática das classes esclareci ..

das da Europa - o mesmo que o mundo sofreria caso o Eixo ven ..

cesse.

Distribuição de Setembro de t942
Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO I�A/I Di,tribu içáo:
Contrato 59 _. Herrnann John, Blumenau, parte, 4 :000$000 Antiguidade

Com juros de acordo com o Decr.-Lei n° 4.171
1071 -John L. Freshel; Blumenau, saldo, 3:000$000 preferencia
1072 -John L. Freshel, " 30:000$000 13035
1073 -John L. Freshel,

.. parte1:000$000 13035
Rescisõees regulamentares de acordo com o Decr .-Lei n? 4.171
1030/1162, 69/4170, 299/4183, 81/4178,232/4192, 323/4154,
680/4190, 681/4191, 664/4174, 1148/4132, 751/4137,
1165/4135, 78/4150, 1111./4142, 855/4223, 590/4076,
635/4213

.

Sociedade Comercial Livonius Ltda "' Correspondentes

Vendem-se Uma casa e

um terreno,
no Aririú, fronteiros à ca

nela local, por 2:000$000.
Tratar com o ehauííeur
'10 e-rro n- 1�22, no pon
to dos automóveis, nesta c-i

pital. 10 v,;-2

Aluga se
boa casa com

-

todo o confor
to, à rua Conselhe ir o Ma
fra, 150. Informações na mes-

, mfi. 5v-2

Atacaram um campo �e prisioneiros

__.......m .... � ______

Raia B

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
QUIN'l'A ZONA AÉREA

I
EDITAL .

De ordem do sr. Tenente Coronel Avia

dor, Comandante da Base Aérea de FIo·

rianópolis, previno aos candídatos ins

critos e abaixo mencionados, que deve-

rão comparecer a esta Base, nos elias 14,
15, 16 e 17 do corrente, a-rim-de serem

submetidos a exame ele seleção para
matrícula na Escola de Especialistas de

Aeronáutica:
Edmar Medeiros
Francisco Antônio Blumenberg
Oswaldo Fernandes
Walter Bernardini
Oaio Alencarino de Gusmão
José Henrique de Paiva
Oscar Ramos Hildebran

Os candidatos supra referidos, deverão

viajar na condução de 6,30 hs, que lar

ga do Mercado Público, munidos de do
cumentos de identidade igualmente de

Iapls-tínta e borracha.
Base Aérea de Florianópolis, em 10 de

Ioutubro de 1942.
Milton da Silva Sarmento, Primeiro

Tenente Aviaelor, Encarregado do Peso
soaI.

NOVO CURSO -DE E�1ERG1l:NCIA DE
MEDICINA MILI'I.'AR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel •

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. ele F'lo-;
rianópolis, as Inscr-Ições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão se.

r� iniciado vinte dias após a publicação
deste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

Machado & (ia.

------------------------�--------------------------

Fundadt:§ em 1870 Séde:
Seguros Terrestres 9

BAIA

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

Seu figado deve produzir diariamente um lin'o
de bílis. Se a bilis não corre livremente, os ali ..
mentes não são digeridos e apodrecem. Os gase.
incham o estômago. Sobrevém- a prisão de ventre,
Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo •• vida é um marririo,

Uma simples evacuação não tocará a caUJa.

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de
bílis e voei sente-s. disposto pira tudo. Sio
suaves e, contudo, especialmente indicadas parI
fazer I bilis correr livremente. Peça 81 Pílulas
Cárter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

Negocio de ocasião:
Vende-se uma Jtmoustna

de aluguel, chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietario,
Victor E�pindoIR,' CR' a Ele
tric8- Rua João Pinto IS

vs-ll

POI' preço de ocasião
Vendem se: dorrnítorlo (Rio

Negríuho}, 1 camlseíro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Aveuíta

I Rio BraDco 156

J
I

o ADVOGADO ACACIO ftiO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» nO 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

Alu'ga se
boa casa, com

,. banheiro de
aflua quente e fria, à rUE!

qmirante Lamego. 82. Tra
tar na «Casa Porto» , à
rua F. Schmidt, 36

5V-2

Agências e
"

Representações
C.lleI pod.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. nOI prlncipl;'
mundpiof do E.l.do.

17P.Marítimoe
--_.�--

Dados
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades
Receita

relativos ao ano de
Rs.

1940
9.000:GvO�OOO

54.700:000$060
:1.929.719:000$000

28.R58·717$970
B5.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

raspa'
1..J10SA!

LOÇÃO MARAVI.

assumidas,
•

t

•

t

,

,

o remedlo seguro
para essa tosse
que, além de ln
commoda, consti
tue uma seria
ameaça para os

seus orgãos res

plratorlos, é o

PEITORAL DE
ANACAHUITA

______..fD

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

------

Diretores:
Dr. Parnphlto n'Utra Freire de Carvathu, Eplphanlo josé

de Souza e Dr , Francisco de Sá.

�-------

Agências e si.b-agências em tod« o ter ritór io nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladolt's de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.
------

Agente em Florlctnópoli 8
Cabelos brancos!

MARAVUIIOSA.. 1
LOÇÃO

/

CAMPOS LOBO & Cia. Dr. G. IFELIPE SCliMiDT
(I,rno
Gdlletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1."68 .

RUA

Caixa oostat Jf) .. - Trleohonr 1083-End. Tet: c ALLIANCA .,

1

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sabem todos o que seja á "fuehrers" e "duces" do que de artes mâgfcas, de nação ,lho de Imígraçâo retificação' eixista para agir contra as na

quinta-coluna e o que ela oíe- os próprios espiões vindos da amiga nossa, quando não alia-, de naeíonalídade, para passar ções que não formam na ca
rece de perígo permanente pa- terra de ortgem, muitos eíxís- da, disfarce que, se pegar, aín-

I

a ser .. , Inglês, Em sua 276a pangada totalitária. Urge por
ra os países livres, dispostos a tas fing'em renegar a pátria e,' {la mais a coberto de descon-'r sessão o Conselho tratou do as- tanto uma revisão rigorosa da
se não deixarem escravizar prevalecendo-se de crivos eXis-,' fianças os deixará sunto e indeferiu o requeri- expedição de títulos de naeíona-
pelo "Eixo". tentes nas leis, adquirem a Folheando o "Diário OH" mento porque, se o peticioná- lização e declaratórios.
lUas quase nínguem conhece nacionalidade brasileira, com' cíal " da União deparamos com rio Instruía agora o pedido O sextacolunismo na massa

uma outra coluna, ainda mais o que mui folgadamente levam um fato interessante que con- com certificado do consulado dos néo-braslleíros (conclue o
nefasta à vida das nações do avante os seus propósitos de firma este nosso último asser- geral Inglês em São Paulo, an- "Correio da Jl'Ianhã") há de
que aquela, por viver dissolvi- solapar a ordem e a segurança to. É o caso de um súdito íta- tes já havia, ao registrar-se, estar pululando 'valentemente,
da Iegalmente no povo. Essa é do país. liano, de há muito domicilia-, declarado ser italiano ,o que reforçando a sua rêde destina.
a Sexta coluna, e está eonstí- ll'Iuitos destes sextacolunís- (lo em nosso país, aqui pratí-: apoiou com o passaporte, que da a envolver-nos e, no mo.
ruída pelos naturalizados por tas requintam a sua manígan- eando inúmeros atos, até oU.' o dá como natural da Itália. mento oportuno, tolher-nos os

simples conveniênci�. Díspos- ela fazendo-se pa_ssar, prime!- cia�s',como compatrtõta; de Jl'Ius- : Po� êsse exempl? se verifi- movimentos... caso se lhes
tos a melhor servir os seus i ramente, por súditos, através sohm, que requereu ao Conse- ca ate que, ponto vai a manobra dê tempo.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO
a,

-

...

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Construção mod una e contortavet, situada em aprazlvel chácara, com

espl-ndlda vista pua o mar, exc lente local para cura e repouso; á
gua Iria <J quente

Agarelhamento completo e- moderníssimo para trata
mento médico círüraíce e ginecológico,

Ralos X- Ultra violeta- Inf H-Vil Imelhos O ruas-curtas- EI� rlctdad
médica -Exsme- endoscóp'cos L" bor. tório para os exame s de elucida
çlh> de dlagaôsticcs.

Apartamenroa de luxo com banheiro, 40$000 dlsr!o; A pa: tsmentos
de I. classe, 25$000 diário; Quartos de n. classe, 15$000 diário; S Ia!:
reservadas, 11'$01 O diário; Acompauhantes.sem refetçõe-, E�OOiJ díarlo
Secção de Maternidade--- Partos com permllnêo_cla de 10 dia� em Apa�
tamento de i classe, ínc.uslve s- la de r p sraçoes: com parteira da clí
entei:lOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Para estad ss prolongadaa preços aeomblnar. O doente pod ter mé llc )

particular ,

FLORli\N6PLIS
Largo São Sebastião Telefone 115il

o cristianismo contra a· torça �
Londres, Outubro - via aérea CB. N. S.) - O "Sunday Ti

mes" de Londres, em seu artigo de fundo, faz comentários sobre
os discursos de Sir Stafford Cripps, e dos Arcebispos de Canter
nury e York no Congresso da fraternidade cristã que teve lugar
em Londres no sábado passado. O artigo em questão diz:

O povo' cristão deste país está bem consciente dos deveres
impostos as congregações religiosas no sentido de influenciar a

vida social e política. O credo cristão deve-se adaptar a bôa com

preensão de todas as suas responsabilidades, incluindo as que
dizem respeito à comunidade na qual vivem".

O "Sunday Times" salienta o fáto de que as concepções sob
o regime de Hitler, que não reconhece outro direito a não ser a

força bruta, são fundamentalmente anti-cristãos.
O criatianismo se basea na concepção da paternidade de

Deus, na fraternidade dos homens, e que não pôde se nivelar a

negação final dos díreítps humanos. Ele se ergue sobre a justiça,
a emancipação, a perspectiva de uma vida de liberdade para to
das as criaturas humanas.

A resposta entusiástica que encontrou essa declaração das
Comunidades cristãs da Inglaterra, é mais uma prova de que todas
as classes e secções do povo britânico se mantêm solidarias sobre
a Carta do Atlântico, que garante a liberdade de todos os povos do
mundo,

lições Vali�sas
Para a Vida

f\hos certas lições
Como ensinar a nossos 1

do teriam que
d outro mo

dvaliosas, que e
nder à custa e

apre
s experiências.amarga .

Um artigo de pal?,tan-
. ê e Pag.25.

te lnter ss .. ,

I Farmácia «Esperança))
do

farmacêutico NILO LAUS
I
I

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrache.
Garante se a exala observância no receituário-médico

Para assinaturas dirigir-se unicamente aes agentes abaixo I

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt 8
Representante Geral no Brasil: :FEHNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar _ Rio

Retirados doPREDIO Aluga-se o

prédio à
rua Joínvile, n° 60 para íamí
lia de tratamento; tem ótimas
Instalações sauítárte s, garage
e C5.8'1, à part», para empre
gada: Tratar com o proprie
tario. sr, Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

30v.-IO

exército\

MODicasPREÇOS Santiago, 12 - (A. P.) - "EI Imperial" anuncia que fo
ram retirados do serviço ativo do exército chíleno um coronel
e um capitão que, em companhia dos empregados da agência
alemã "Transocean", expressaram publicamente frases insul
tuosas contra os presidentes Rios e Roosevelt, e o ministro do
Interior do Chile, Raul Morales,

.

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado,

FONE 1.642

{edificío do

----------_._ .......

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA rEm preparo a ofensiva aliada
Vend se

uma chácara
Londres, 12 (R.) - O general Alexander está planejando e... saudável e a-

uma ofensiva em grande escala no deserto ocidental, anuncia! prazível C0m 23 metros
a agência de notícias italiana, chamando a atenção para a de fren'te per 330 de Iun
amplitude dos ataques efetuados ultimamente pela aviação dos, sobre fi e struda 'geral
britânica, tanto no deserto como no litoral da 'Líbia. proxlma ao B tl n P.8 rio da

Acrescenta a agência que "as atividades que podem ser Ponta do Lea]. Inlorms çõ es
observadas nas linhas britânicas são síntomatícas e que algu- na gerencia do "Estado."
lU"' coisa está para acontecer", to vs, - 6

/
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o funcionalismo e as obrigações de guerra
Sugestões para que não baia desconto em dôbro

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho Crelslta�8
"SILVEIRA"

Grande Tónico

PASTILHAS

VALDA

Rio, 13 (C. P.) - O vespertino "O Globo" volta a focalizar, como já o fizera em última edição, o caso
do funcionalismo público que, sofrendo, de mês a mês, na sua folha de pagamento, um desconto de três por

.

cento em seus vencimentos, iria mais tarde, quando fosse efetuar o pagamento do seu imposto de renda,
contribuir novamente para as obrigações de guerra, que teria que adquirir em quantidade correspondente
à importância em que houvessem os seus rendimentos sido taxados, pelo imposto de renda. Estaria, assim
o funcionalismo, contribuindo em dobro, enquanto que os representantes de todas as demais classes contri
buiam uma única vez.

_ RECEIO de SfJ.'IAÍ/tf

Use Kolynos e tenha o bello
81'

sorriso da epocal

IVida Social
VULTOS & FATOS

A VOZ DO MAL
Foi com sincero mágua que um hurnil

de homem das ruas de Carnpírras, aquela
futurosa cidade paulista, veio a saber o

1I10me da abjeta locutora da rádio Berlim,
que de há muito vem deprimindo, de mo

ela execrando, o povo brasileiro. Sua má
gua justifica-se. Ela, Ond ina Faber, filha
e neta cle brasileiros, sendo "F'aber" ape
lido cio esposo, nasceu naquela bela terra
onde Carlos Gomes viu a luz embalado
pelo chllrear das andor-Inhas, que brinca
vam descuidadas nos beirais das casas al
tas ...
Onclina, a quem os mestres prognos

tícavam, ingênuos, um futuro promissor,
falhou decidida e completamente. Ao in
vés da brasüeíra digna duma Ana Nery
ou Anita Garibal<1i, surgiu "frau" Faber
a alemã, axecranda e sem escrúpulos ...
Em Berlim, onde se acha, ingressou na

famigerada estação do dr. Goebbls, com

o fito único e lamentavel de deprimir
seus próprios ínmãos, tachando-os de
"selvagens", "mestiços" e "impotentes",
expressões tão usuais no vasto rói dos
despeitados da propaganda alemã ...
R<edatoriando programas com preten

sões a humorísticos, dirigidos ao Brasil,
ela patenteou, log ícamerute, sua repulsa
ao seu própria povo, êsses homens bons
das pradar-ias, das ruas movimentadas E

dos pampas enluaradas ...
E quem poderá esquecer essa gente

tão boa, tão nobre ·e hospitaleira? Só aos

estrangeiros dominados por Ber-lim e aos

brasileiros degenerados isso se torna pos
sível.
Ond ína, que aqui recebeu educação,

por conta do govênno, no Instituto de
Educação, está catalogada nessa última
categoria. Sim. Pois a nínguem é dado es

quecer os insultos dirigidos ao Brasil em
a noite de 7 de setembro, redigidos e li
dos por ela, onde u'a marcha carnavales
ca, das mais tor-pes, era dada como o

"Hino Nacional Brasileiro, dos mestiços,
caboclos e negros" ...
Ondina: A rádio Tupí, de S. Paulo, ti

nha razão O Brasil, generoso e bom para
os que lhe acatam e sabem cumprir suas

leis, não te pendeu. Tu, só tu, que por
teus atos infames, índlgmos, é que per
destes, definitivamente, o Brasil.

DR. SERTORIU8

Fazem an08 .0Je I

O sr. dr. Artur Costei Fi
lho, ilustre secretario. ,da
Viação e Obras PúbUca's;
-a exma. sra_ d. Maria da
Glória Medeiros Dutra, es

posa do sr. Heitor Dutra,
funcionaria dos Correios e

Telégrafos, aposentado.
-O sr. Eduardo :'Luiz da
Costa, funcionaria federal.

Nascimentos:
Pelo advento de seu pri

mogênito Elcio, está em fes
tas o lar do sr. Ivo Merizi,
residente na cidade de São
José.

-

Noivados:
Com a prendada senhorita

Maria de Lurdes Martinelli, fi
lha do nosso prezado conterra

neo sr. cap. Luiz Martinelli, ajus
tau nupcias o sr. Hartwig Beck,
comerciário.

Com a gentil' senhorita Do
roti Fraga. fino ornamento de
nossa sociedade, contratou casa

mento o sr. Pedro Soares de
Oliveira.

Mas exigi sempre os
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Lentamente declina a violen
cia da luta em Estalingrado. que
todavia, continua sendo atacada
furiosamente pelos avioes ale-
mães. O maior esforço alemão.

vs.-3
agora, parece dirigir-se contra

o Càucaso.

A VISO

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas reçeiavam sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a

mais preciosa dadiva da natureza.
Kolynos limpa os dentes melhor

e sem causar danmo-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

esp relto-vos,
ela paira pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

Proibição de exportação de
milho, feijlio e farinha

Rio. 13 (C. P.) - Informam
de Maceó que a Comissão de
Defesa da Economia Popu
lar, em reunião de ontem. sustou

a exportação do milho, feijão e

farinha de mandioca.

A COMPANHIA INDUS·
TRIAL E COMERCIAL BRA
SILEIRA DE PRODUTOS
ALIMENTARES (P ro duto s

I NESTLE') avisa a todos os

seus fregueses e a quem interes
sar possa que a sua Filial, ins
talada a Rua Visconde de Ou
ro Preto n. 2-A, mudou para o

n. 6 da mesma rua, em cujo
novo local está à disposição
dos seus bons amigos.

3.vs.
A questão dos precos

O sr. dr. Maurício de Medei
ros, em artigo para a "Gazeta",
de S. Paulo, tratando da cares

tia da vida, escreve, de início:
"Foi medida sábia a do Go

vêrno criando um órgão com au

toridade para intervir na ques
tão de preços e fixá-los dentro
das regras normais de vida eco

nômica, eliminando o fautor
especulativo, que sempre surge
nos momentos de exceção, co

mo o que atualmente o país
atravessa" .

Depois de oportunas pon-
derações, conclue:
"Os próprios produtos agrí

colas, controlados por órgãos
paraestatais, têm aumentado de
preço, sem que tal aumento en

contre a menor justificativa,
além da' de 10rnecer aos produ
tores maiores lucros que os es

timulem na produção, embora
com sacrificio da coletividade.
E' o que se vai observando com

o açúcar, com o álcool, com o

próprio café, que, no entanto,
continua a ser queimado ...

O estabelecimento de um ór
gão central controlador de todo
o problema é pois uma necessi
dade. Apoiado no exame minu
doso de cada caso de per si,
êsse órgão póde pôr paradeiro
imediato a essa onda de cares

tia, na qual, se nas mais das
vezes há a avidez de lucros es

peculativos, em outras há sim
ples fenômeno reflexo, espécie
de contagio mental, destituido
cio menor fundamento sério.
A coordenação econorruca,

sob êsse ponto-de-vista, deter
minará certamente um alívio na

vida econômica interna do
pais".

AVISO

norte-

I A Floricultura pede ao

J seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até 25 do cor

rente. Corôas, de 10$ até 50$;
palmas de 5$ até 15$.
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I fuga dos alemães do «Windhuk»
Rio, 13 (c. P.) - Por unanimida- "yacht" "Santa Fé", no dia 16 de

de de votos, os juizes do Tribunal fevereiro deste ano, na praia
Marítimo Administrativo decidi- Grande, litoral do Estado de São
ram ordenar ficasse sobrestada a Paulo.
representação e baixado o proces- Afirma-se nos autos que Gerard
so em diligencía, para serem co- Bohem e outros tripulantes do
lhidos outros elementos esclarece- transatlântico ex-alemão "Win
dores do fato a que se refere a re- dhuk ", intentaram uma fuga do
presentação da Procuradoria con- Brasil, a bordo daquele "yacht"
tra Gerard Bohem, como responsa- que, finalmente, foi encalhado e

vel pelo encalhe e inutilização cio inutilizado.

- Mulheres, guardas de presidio
RIo, 13 (C P) - Na casa de Correção está prati

cando, há dias. um grupo de seis mulheres, que deverão
ser guardas do presídio de mulheres que será brevemen
te inaugurado em Bangú. As novas guardas. que são
as primeiras do Brasil, já estão se exercitando nos seus

respectivos uniformes, nos vários-- setores de atividades
que vão exercer.

t Veneravelde São Francisco da PeniTência
Em nome da Mesa Administrativa desta Veneravel Ordem 3a •.

cODvido a todos os Irmãos Professos e Noviços e aos fiéis. bem como
aos parentes e amigos do falecido irmão JOSÉ OUINTINO de OLIVEIRA
CARVALHO. para assistirem à Missa e ExéquIas que. pelo eterno des
canso de sua alma. a mesma Mesa Administrativa farã celebrar. no
próximo dia 15. quinta-feira. às 1.30 horas. no altar-mór da Igreja de
São Francisco.

Florianópolis. 12 de outubro de 1942
Olímpio Faria da Veiga. secretário

Ordem Terceira

Comunica que mudou
seu consultoria para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs.

I DR. SAULO RAMOS IDe regresso da Capital da
República reinicíou defini-

I
tivamente a sua clínica. das

I
14 às 16 horas. Consulto-
ria à Praça Pereira de Oli-
veira n" 10'

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traja
DO. 12.

ÚLTIMA HORA

•

Foram ontem abatidos 22
aviões do "t:ixo" sobre a ilha
de Malta, durante intenso ata

que aéreo. Em 2 dias. foram
abatídos pelos ingleses 37 má-
quinas.

•

Os srs. Roosevelt c Churchill
discursara_m ontem sobre a si
tuação bélica e. aludindo ao cres

cente poderio das Nações Uni
das. afirmaram que cada vez

mais se aproximam da vitória.
•

Esta madrugada, Moscou in
formou que as tropas de Timo
chenco lançaram violenta ofen
siva ao norte de Leningrado e

que ganham terreno.
•

Grandes ataques aéreos foram
realizados pelos aliados contra

Tobruque e Marsa-Matruk.
·

Os engenheiros navais
americanos vão iniciar os servi
ços para fazer flutuar o grande
paquete "Lafajette" (ex-' 'Nor
mandie"), que se incendiou e

adernou sobre o cais de Nova
Iorque.

Cão
Compra-se um, com 2 a 3

meses de Idede. Tratar à
rua Felipe Schmidt, 52. a

par tomento número 5.

"MOTOCICLETAS lEREIS"
Moscou, 13 (United) - Revelou-se que os alemães mos

trarn-se aterrorizados com um novo tipo de avião, empregado
pelos russos. em Estalingrado. Os russos apelidaram os avioes

dêsse tipo de "motocicletas aéreas" e as cartas dos soldados

[nazistas mortos indicam que êsses aparelhos têm pontaria, cuja
ia precisão é incrivel.

Cartazes do dia

A's 7 horas A 's 7 horas A's 4.:$0 e 7 horas

o lobo do A furia branca Uma garota ruidosamar
Com John Garfield. Ida Lupino Com Ray Mil1and, Patricia

e Edward G. Robinson Morison e Akim Tamiroff
I - Cine Jor. Brasileiro 2/106 A cachoeira de Urubupunga I Racional'zando a produção

DFB. DFB.
2 - Cabulando a aula

Desenho colorido

Com Jane Whi ters

Complemento Nacional (D.F.B.)
'-- Natural 2-Henru Buse e sua orquestra

Short.
Preços 2$500,2$000 e 1$000

Livre de Censura
Preços: 3$000 e 2$000

Imp. atê 14 anos

\

Preços: 2$000 e 1$500
Livre: de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


